
PEAVEY AMPKIT LINK
PRIJS: € 35,-
TYPE: interface plus 
versterker/effectsoftware 
voor iPhone
AANSLUITINGEN: 1/4-inch 
gitaaringang, 1/8-inch 
iPhone-uitgang, 1/8-inch 
koptelefoonuitgang
VOEDING: twee AAA-batterijen
SOFTWARE: Ampkit (gratis): 
één versterker, twee speaker-
kasten, twee effectpedalen, 
twee microfoons, noise & 
feedback-filter; Ampkit+ 
(€ 15,99): drie extra verster-
kers en acht effectpedalen; 
losse versterkers, effect-
pedalen en microfoons: 
€ 0,79 - € 4,99
DISTRIBUTIE: 
Peavey, Corby (GB), 
tel. 06-41938892
WEBSITE: 
www.peavey-eu.com

D
e iPhone, en misschien 
nog meer al zijn apps, 
heeft z’n plaats in menig 
broekzak veroverd. Hoe 
vaak zie je niet twee 
mensen zitten die elkaar 
die nieuwste apps laten 

zien? Voor elke beroepsgroep cq hobby-
club zijn er wel apps te downloaden, zo 
ook voor de muzikant/gitarist. Van metro-
nomen tot chord finders en al wat daar 
maar tussen ligt. Maar je gitaar aanslui-
ten op je telefoon
 – of moet ik zeggen PDA? – dat was nog 
lastig. Nu komen er kort  na elkaar enke-
le interfaces op de markt waarmee dat 
wel mogelijk is. Je telefoon als een vol-
ledige gitaarinstallatie: is dat mogelijk? 
Na een dag spelen bleven we verrast 
achter.

Interface
We kregen de beschikking over IK Multi-
media’s  iRig en Peavey’s Ampkit Link. 
Nu is het niet de bedoeling van dit arti-
kel om een vergelijkende test te doen; 
aan het eind zal het duidelijk zijn dat 
dit ook niet nodig is. Kort samengevat: 
beide interfaces werken perfect, waarbij 
de meegeleverde software of de expan-
sion packs voor de nuance zorgen.

De Ampkit Link is ongeveer zo groot 
als een luciferdoosje. Met een 1/8-inch 
plug (mini-jack)  kun je hem aansluiten 
op je iPhone, iPad of iPod Touch (dus 
niet de eerste generatie iPod’s!). De kop-
telefoon gaat in de 1/8-inch uitgang van 
de Ampkit en de gitaarplug in een stan-
daard  1/4-inch jackingang. Voor de voe-
ding heeft dit apparaat twee AAA-batte-
rijen nodig die zich zelf inschakelen als 
je de gitaarplug in het apparaat steekt. 
De CrossTalkEliminator voorkomt eventu-
ele feedback, die natuurlijk funest is als 
je twee oordopjes in hebt! Na aansluiting 
werkt het apparaat perfect op mijn iPod 
Touch en iPhone: plug and play zoals het 
hoort te zijn.

De iRig heeft de vorm van een halve 
sigarenkoker. Het heeft dezelfde in- en 

Peavey Ampkit Link & IK Multimedia  AmpliTube iRig

Klein, handzaam en veelzijdig
uitgangen als de Amp-
kit Link, alleen heb je 
hier geen batterijen 
nodig. Om feedback te 
voorkomen kun je hier 
bij de instellingen de 
functie ‘no feedback’ 
inschakelen; eigenlijk 
een pseudo-actieve 
functie. 

Als interface werken 
beide apparaten per-
fect. Ik heb tijdens de 
test periode geen hape-
ring gehoord en de laten-
cy is zo laag dat je dit 
eigenlijk tijdens het spe-
len niet merkt. De prijs 
van de Ampkit Link is 
35 euro en die van de 
iRig ligt rond de 30 euro. 
Misschien heeft iets zon-
der batterijen dan wel 
de voorkeur, want ten-
slotte raken die ooit een 
keer leeg.

Software
Peavey en IK Multimedia zijn geen 
on bekende op de markt van versterker- 
en effectsoftware. Hun grote pakketten, 
respectievelijk ReValver MKIII en Ampli-
Tube 3, hebben hun plek wel gevonden. 
De keuze voor de een of de ander wordt 
vaak bepaald door het pakket waar je 
ooit mee begonnen bent en waarin je 
bent blijven hangen. Zonder daar nu ver-
der over uit te weiden kun je stellen dat 
beide pakketten hun specifieke pluspun-
ten hebben en dat de een niet beter dan 
de ander genoemd kan worden. En dat 
gaat eigenlijk ook op voor beide kleine 
softwarepakketten. De iPhone-versie van 
Peavey heet simpel Ampkit en is gratis 
via de iTunes App Store te verkrijgen. 
Deze instapversie omvat één versterker, 
de Peavey ValveKing met twee kanalen 
(clean en very-high-gain), twee ValveKing 
speakerkasten (4x12 en 1x12), twee 
effectpedalen (Noise Gate en Elevenizer 

overdrive), twee microfoons (57 dynamic 
en 87 condenser), en het al eerder 
genoemde Noise & Feedback filter. Voor 
minder dan 16 euro kun je de Ampkit+ 
upgradebundel aanschaffen met nog 
eens drie extra versterkers (een Peavey 
3120 en een AC30- en JTM 45-kloon) 
en acht effectpedalen. Of het nog niet 
genoeg is, kun je ook nog losse onder-
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OORDEEL

■ WE VONDEN GOED Makkelijk in gebruik; eenvoudi-

ge installatie software; vele uitbreidingsmogelijkheden

■ WE VONDEN NIET GOED Niets

Klein, handzaam en veelzijdig
Gitaarspelen over je telefoon?! Een paar jaar geleden 
zou iedereen je voor gek gehouden hebben, maar nu…. 
door Jan Peter Eerenberg
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Peavey Ampkit Link & IK Multimedia  AmpliTube iRig

Klein, handzaam en veelzijdig

delen via de App Store kopen zodat je 
uiteindelijk uit twaalf versterkers, zestien 
effectpedalen, dertien speakerkasten en 
acht microfoons kunt kiezen. Deze losse 
Apps kosten van 80 eurocent tot 6 euro. 
Zo krijg je een enorm scala aan geluids-
mogelijkheden tot je beschikking. Van 
clean tot superoverstuurd, zonodig met 
effecten gekleurd. Leuke extra’s zijn ver-

der de mogelijkheid om met een 
backingtrack mee te spelen en je 
eigen partij op te nemen. AmpKit 
neemt een droog en ‘nat’ signaal 
op zodat je later je partij ook nog 
kunt re-ampen. En natuurlijk ont-
breekt de metronoom en het stem-
apparaat niet.

IK Multimedia doet niet onder 
voor bovenstaand geweld: men 
biedt in feite hetzelfde. De gratis 
AmpliTube-versie omvat één ver-
sterker (clean en leadkanaal), 
drie effectpedalen, één speaker-
kast en twee microfoons. De LE-
versie heeft twee effectpedalen 
meer en de Full-versie heeft vijf 
versterkers en speakerkasten, 
elf effectpedalen (delay, fuzz, 
distortion, overdrive, wah, enve-
lope filter, chorus, flanger, pha-
ser, octave, noise filter) en twee 
microfoons. Ook hier zijn de ver-
schillende onderdelen los te 
koop; flexibiliteit is troef. Als 
extra’s kun je ook weer met num-
mers meespelen. Deze moet je 

apart in AmpliTube laden. Je kunt 
dus niet meespelen met een nummer dat 
via iTunes wordt afgespeeld. Verder heb 
je een chromatische tuner en metro-
noom. In het totaal kun je 36 presets 
opslaan.

Geluid
Het wordt bijna saai om te lezen, maar 
ook in geluidskwaliteit verschillen de 
twee producten niet veel van elkaar. Uit 
beide apps is een mooie cleane sound, 
een crunchy slaggeluid en een overstuur-
de leadsound te halen. Zeker met oor-
dopjes in doet de geluidskwaliteit den-
ken aan die van de grote softwarebroers. 
Gebruik je je iPhone dus als een veredel-
de oefenversterker, dan is dit wel de 
beste oplossing die ik kan bedenken. De 
nadruk in Ampkit+ ligt misschien meer 
op de verschillende Peavey versterkers, 
maar zeg nu zelf: wie wil er geen 6534 
of 6505 versterker hebben? Deze liggen 
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■ WE VONDEN GOED Makkelijk in gebruik; eenvoudi-

ge installatie software; vele uitbreidingsmogelijkheden

■ WE VONDEN NIET GOED Niets

Rivalen
PRS Jam Amp app plus 
Guitarbud kabel € 42,-

De Peavey Ampkit Link en 
IK Multimedia AmpliTube 
iRig hebben nog weinig con-
currentie omdat ze tot de 
eersten in hun soort beho-
ren. PRS biedt voor € 8,- 
ook een versterker/effect-
app, Jam Amp genaamd, 
met een versterkersimulator, 
stemapparaat en phrase-
trainer waarmee je het 
tempo en de toonhoogte van 
geïmporteerde tracks kunt 
veranderen. Je hebt hierbij 
de apart aan te schaffen 
PRS Guitarbud gitaarkabel 
met ingebouwde audio-
interface nodig (€ 34,-).     

nu voor het oprapen voor een hele schap-
pelijke prijs. De versterkerverzameling 
van AmpliTtube bestaat meer uit de 
bekende klonen van Marshall, Vox, Mesa 
en Fender modellen. De effectapparaten 
die beide firma’s bieden komen overeen: 
alle gangbare pedaaltjes kun je extra 
kopen. 

Je kunt het signaal van de iRig en 
Ampkit Link natuurlijk ook via een eind-
versterker of  PA weergeven. Ik heb dit 
gedaan door het geluid stereo naar twee 
4x12 speakerkasten te sturen. Het 
geluid wat daar uitkomt is heel accepta-
bel. De definitie, clean en overstuurd, is 
goed, maar de klank mist wel wat diepte 
en body. Ook al breng je er wat meer 
(laag)midden in met een externe equali-
zer, dan blijft de geluidskwaliteit toch 
nog achter bij die van de eerder genoem-
de grote softwarebroers. Maar misschien 
moet je ook niet verwachten dat je tele-
foon je enige reisgezel naar concerten 
zal zijn. 

Conclusie
Eigenlijk hebben Peavey en IK Multi-
media twee gelijkwaardige producten 
afgeleverd, zowel wat hardware als soft-
ware betreft. Ik heb in ieder geval geen 
duidelijke voorkeur voor één van de twee. 
De sleutelwoorden zijn klein, handzaam 
en divers. De vraag is waar je het voor 
wilt gebruiken en hoe uitgebreid je het 
wilt maken. Koop je de interface met 
een volledig softwarepakket, dan ben je 
ongeveer 100 euro kwijt. Gezien de 
mogelijkheden die je hier voor krijgt is 
dat echt een spotprijs. Maak je heel 
bewust een keuze voor één of twee ver-
sterkers met wat effectpedalen, dan is 
het helemaal een koopje. Zo kun je deze 
combi prima als oefenversterker gebrui-
ken of misschien zelfs wel als versterker 
bij bandrepetities. Scheelt je ook nog 
eens een hoop tilwerk. Het is eigenlijk 
jammer dat een gitaar nog zo’n groot, 
lomp ding is anders had je nu altijd de 
perfecte gitaar-versterkercombinatie op 
zak kunnen hebben. G

IK MULTIMEDIA 
AMPLITUBE IRIG
PRIJS: € 30,-
TYPE: interface plus 
versterker/effectsoftware 
voor iPhone
AANSLUITINGEN: 1/4-inch 
gitaaringang, 1/8-inch 
iPhone-uitgang, 1/8-inch 
koptelefoonuitgang
VOEDING: geen
SOFTWARE: AmpliTube Free 
(gratis): één versterker, drie 
effectpedalen, één speaker-
kast, twee microfoons; 
AmpliTube LE (€ 2,39): 
twee extra effectpedalen; 
AmpliTube Full (€ 15,99): 
vijf versterkers en speaker-
kasten, elf effectpedalen, 
twee microfoons; losse ver-
sterkers en effectpedalen: 
€ 1,59 –  € 3,99
DISTRIBUTIE:
Media Satellite, Rotterdam, 
tel. 06-24676246
WEBSITE: 
www.media-satellite.nl
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